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Na terça-feira, 11 de setembro de 2018, os Abbey Road Studios deram as boas-vindas aos convidados 
da Vacheron Constantin para o lançamento da coleção Fiftysix®. A exclusiva interpretação do cantor e 
compositor inglês Benjamin Clementine contribuiu com a narrativa musical da associação entre a Maison 
e o lendário estúdio de gravação, além de oferecer um harmonioso acompanhamento para a apresentação 
do primeiro modelo da coleção Fiftysix® que incorpora uma importante complicação relojoeira: um modelo 
automático ultrafino com tourbillon.

Benjamin Clementine, que protagoniza a nova campanha de comunicação da Vacheron Constantin, 
presenteou os 150 privilegiados convidados com um memorável espetáculo acústico. Sentado ao piano 
e acompanhado por um quinteto de corda, ofereceu como primícia a interpretação da canção Eternity, a 
primeira composição exclusiva produzida pelo novo projeto criativo da Vacheron Constantin e Abbey Road. 

Conferindo destaque a um evento de relojoaria que atraiu a mais de 100 jornalistas internacionais, o sarau 
e o concerto ajustaram-se como uma luva ao novo lema da Maison: “Um entre poucos”. Ao longo de três 
dias, os convidados tiveram a oportunidade de submergirem-se no mundo de Fiftysix®, participando 
num conjunto de atividades criativas e atuais, como uma masterclass de bartitsu, a procura de discos no 
Soho ou a oportunidade de explorar os exteriores onde foram tiradas as fotografias das capas dos álbuns 
mais famosos de Pink Floyd ou de David Bowie. Este conjunto de experiências culminou num íntimo e 
inequivocamente londrino serão celebrado no exclusivo clube privado de Mayfair, Loulou's.

A nova Coleção Fiftysix foi lançada a nível mundial no dia 1 de setembro e está disponível nas boutiques da 
Vacheron Constantin, assim como em toda a rede de distribuidores autorizados da Maison.
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Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há 

mais de 260 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência 

relojoeira e sofisticação estética, ao longo das várias gerações de Mestres Artesãos.

Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com uma assinatura técnica e 

estética única, que conjuga com um elevado nível de trabalho artesanal e acabamentos.

A Vacheron Constantin dá vida a um património inigualável e a um forte espírito de inovação através das suas 

coleções: Patrimony, Traditionnelle Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix e Historiques. Paralelamente, oferece à sua 

exigente lista de clientes colecionadores, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças ao 

seu serviço “Les Cabinotiers”.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#Fiftysix 
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